Bulgariens smukke bjerge - En kulturel vandretur i ukendt terræn
Særrejse i Bulgarien med erfaren dansk rejseleder
22. august 2017 - 31. august 2017 (Garanteret afrejse)

Bulgarien ligger smukt og meget lidt besøgt i Europas oversete hjørne - Det Sydøstlige Balkan.
Denne spændende vandretur tager udgangspunkt i nationalparkerne Rila og Pirin syd for
hovedstaden Sofia, hvor vi udover en fantastisk naturoplevelse også oplever dele af Bulgariens
UNESCO verdensarv og befolkningens varme gæstfrihed i de landsbyer, vi overnatter i undervejs.
Vandreturen foregår i både højalpint terræn, dybe skove og gennem smukke sølandskaber. Vi får
lejlighed til at vandre til toppen af Mt. Malyovitsa på 2.729 moh. og Mt. Vihren på 2.914
moh. beliggende i henholdsvis Rila og Pirin.
Vi besøger det smukke Rilakloster, der er optaget på UNESCOs verdensarvliste. Klostret blev
grundlagt i det 10. århundrede og er et af de smukkeste ortodokse klostre i Østeuropa.
Sidst på rejsen overnatter vi i den lille landsby Melnik, som - udover at være en af Bulgariens
absolut mindste landsbyer med kun ca. 300 indbyggere - også er centrum for en af Bulgariens
bedste vinproduktioner brygget på den lokale drue Shiroka Melnishka Loza.
Bulgarien er med sin natur og kultur et land, der fortjener mere opmærksomhed fra den nysgerrige
og eventyrlystne rejsende.
God rejselyst
Jan “Lama” Tvernø
Happy Lama Travel
www.happylamatravel.com
happylama@happylamatravel.com
+45 4248 4616

Tirsdag den 22. august 2017: Afrejse fra Danmark - Ankomst Sofia
Af hensyn til fleksibiliteten for alle og eventuelle forlængelser
bookes flybilletter løbende.
Happy Lama Travel assisterer og vejleder selvfølgelig i forhold
til flyforbindelsen og anbefaler Wizz Air direkte til Sofia fra
København.
***Hotel Niky eller tilsvarende -/-/-

Onsdag den 23. august 2017: Sofia - Rilabjergene
Vi forlader Bulgariens smukke hovedstad og bevæger os sydpå
til Rilabjergene.
Lokalt guesthouse eller hotel M/-/A

Torsdag den 24. august 2017: Mt. Malyovitsa og Seven Rila Lakes
I dag vandrer vi til toppen af Mt. Malyovitsa på 2.729 moh.,
hvorfra der er en fabelagtig 360 grader udsigt over de
omkringliggende bjerge og søer, der dækker en stor del af
området.
Fra Mt. Malyovitsa følges en bjergkam, som fører mod de
berømte Seven Rila Lakes og vores overnatningssted i den
tætte fyrreskov.
Lokalt guesthouse eller hotel M/F/A

Fredag den 25. august 2017: Seven Rila Lakes, Razdelapasset og Rilaklosteret
Vi tager en lift op til et højere liggende udgangspunkt, hvorfra vi
starter vores vandring, som tager os tæt på Seven Rila Lakes.
Vi når Razdela-passet i 2.600 moh. som giver en af de bedste
udsigter over området.
Herfra vandrer vi til det verdensberømte Rilakloster, der er
optaget på UNESCOs verdensarvsliste: Her venter os en
spændende kulturel og historisk rundvisning.
Lokalt guesthouse eller hotel M/F/A

Lørdag den 26. august 2017: Dobarsko og Bansko
Vi kører kort til vandringens startpunkt, hvorfra vi vandrer
gennem den smukke, sydlige del af bjergmassivet mod den lille
traditionelle by Dobarsko.
Fra Dobarsko kører vi til Bansko for foden af de imponerende
Pirinbjerge.
Bansko er en lille by med traditionel arkitektur og farverig, lokal
folklore, som vi vil opleve mere af om søndagen.
Lokalt guesthouse eller hotel M/F/A

Søndag den 27. august 2017: Mt. Vihren
Vi starter dagen med at køre op til en lille hytte i ca. 2.000 moh.
Her starter vi vores vandring mod toppen af Mt. Vihren 2.914
moh. som er den højeste top i Pirinbjergene og den hårdeste
del af vores vandretur.
Vi returnerer til Bansko og spiser middag på en lokal restaurant
med traditionel gastronomi og folklore.
Lokalt guesthouse eller hotel M/F/A

Mandag den 28. august 2017: Tevno Ezero og Mt. Kamenitza
Dagens vandring tager os gennem den centrale del af
Pirinbjergene, og vi oplever mange smukke bjerglandskaber og
søer på vores vej.
Vi ender vores vandring ved en bjerghytte i 2.515 moh. hvor vi
overnatter for foden af Mt. Kamenitza 2.816 moh. ved Tevno
Ezero - Den mørke sø.
Bjerghytte M/F/A

Tirsdag den 29. august 2017: Melnik
Vores sidste vandring i de smukke bulgarske bjerge bringer os
fra Tevno Ezero gennem sølandskaber og tyk fyrreskov til den
lille landsby Melnik.
Melnik er med sine 300 indbyggere en af Bulgariens mindste
landsbyer og berømt for sine traditionelle huse og
vinproduktion.
Lokalt guesthouse eller hotel M/F/A

Onsdag den 30. august 2017: Melnik – Sofia
Transport tilbage til Sofia, hvor vi ankommer tids nok til at
kunne studere byen lidt på egen hånd.
***Hotel Niky eller tilsvarende M/-/-

Torsdag den 31. august 2017: Afrejse fra Sofia
Af hensyn til fleksibiliteten for alle og eventuelle forlængelser
bookes flybilletter løbende.
Happy Lama Travel assisterer og vejleder selvfølgelig i forhold
til flyforbindelsen og anbefaler Wizz Air direkte fra Sofia.
M/-/-

Priser, betingelser og vilkår for rejsen
Rejsens pris pr. person:
DKK 8.990 ved to eller tre deltagere udover dansk rejseleder
DKK 6.990 ved fire deltagere eller flere udover dansk rejseleder
Enkeltværelsetillæg: DKK 900 (Ikke altid tilgængeligt udenfor Sofia)
Tilmelding og spørgsmål:
Happy Lama Travel v/Jan Tvernø - happylama@happylamatravel.com - 42 48 46 16

Prisen inkluderer:
- Landtransport, lifts og transfers jf. program
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende)
- Måltider jf. program eksklusiv drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost som kan være picnic, A=Aftensmad)
- Lokal guide på vandretur jf. program
- Dansk rejseleder - Jan Tvernø
- Happy Lama Travels tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering)
Prisen inkluderer ikke:
- Flybillet København - Sofia - København*1
- Provinstilslutning
- Entréer til museer og historiske bygninger
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring - Kontakt Happy Lama Travel*2
- Individuelle forlængelser - Kontakt Happy Lama Travel*3
- Evt. fotoafgifter
- Drikkepenge og frivillige bidrag til kirker og lignende*4
- Ikke nævnte måltider
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen
Praktiske oplysninger:
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Happy Lama Travel
- Depositum på DKK 3.000 faktureres ved tilmelding
- Afbestillingsforsikring faktureres sammen med depositum
- Rejseforsikring faktureres ved bestilling
- Restbeløb faktureres til betaling 22. juni 2017
- Deltagelse foregår på egen risiko
Fysiske forudsætninger:
Det vil være en fordel hvis du har vandreerfaring fra lignende terræn.
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser og oliepriser.
*1

- Wizz Air flyver direkte fra København til Sofia retur på programmets datoer og koster ca. DKK 1.700. Du kan selv booke fly eller
lade Happy Lama Travel booke det for dig. Flybilletter kan være genstand for stigninger i brændstofafgifter og lufthavnsskatter fra
flyselskabets tilbudsgivning til udstedelse. Hvis dette er tilfældet bliver afgifter og skatter efterfaktureret ved billetudstedelse, ligesom
forudsætningsændringer som valutakurser kan medføre ændret pris jf. Lov om pakkerejser.
*2

- Happy Lama Travel har et rigtig godt samarbejde med GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning - Spørg Jan Tvernø

*3

- Happy Lama Travel har mulighed for at arrangere forlængelser, hvis du ønsker mere tid i Bulgarien.

*4

- Det er kutyme at give drikkepenge i Bulgarien. Der udarbejdes et vejledende niveau som rejselederen administrerer.

Happy Lama Travel og Jan Tvernø
Happy Lama Travel blev etableret af rejsevante Jan Tvernø i 2007 efter en
rejse i Peru, som stadig er Happy Lama Travels store speciale i Sydamerika
sammen med Ecuador, Bolivia og Galapagos.
Happy Lama Travel er på samme måde ved at etablere sig som specialist i
de spændende lande langs Silkevejen. Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan,
Turkmenistan, Kasakhstan, Mongoliet, Kina, Afghanistan, Iran, Aserbajdsjan,
Georgien, Armenien, Tyrkiet og Nagorno-Karabakh.
Happy Lama Travel arrangerer primært individuelle rejser og specielle
grupperejser på opfordring, hvor indholdet tilpasses ønsker og behov for
oplevelser. Alt kan i princippet lade sig gøre og Happy Lama Travel har
endnu ikke arrangeret to helt identiske rejser.
Happy Lama Travels eventyrlystne indehaver Jan Tvernø lægger stor vægt
på personligt at have researchet de valgte destinationer og er derfor meget
på farten for at sikre kvaliteten af din rejse.
Jan har senest rejst i spændende lande som bla. Guyana, Sudan, Oman,
Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Papua Ny-Guinea, Mongoliet,
Suriname, Uganda og Sri Lanka.
Happy Lama Travel er som loven foreskriver naturligvis medlem af
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.
Læs om Happy Lama Travel på www.happylamatravel.com

